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در فصول سرد سال گرمایش فضاي داخلی ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداري ، کارگاهی و . . . به منظـور فـراهم سـاختن آسـایش و آرامـش 
هاي گرمایشی بوده و هسـت . همچنـین تـأمین افرادي که در این محیط ها کار و زندگی می نمایند از دیرباز مد نظر مهندسین و طراحان سامانه 

آب گرم بهداشتی جهت شستشو و استحمام در تمامی فصول سال یکی از نیاز هاي مهم و اساسی ساکنین هـر سـاختمان مـی باشـد . در ایـن راسـتا 
. استفــاده از سامــانه هـاي  روش هاي مختلف و متنوعـی بـراي گرمـایش و تأمیـن آب گـرم بهـداشتی ایـن محیـط هـا ابــداع گردیــده اسـت

 گرمایشی مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) یکی از متداول ترین روش هاي گرمایش باشد . 
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در حال حاضر کنترل سامانه هاي گرمایش مرکزي با آب داغ ، بصورت نیمه خودکار عمل می نمایند و از اینرو داراي نواقص و کاستی هائی بـه 
  شـرح زیر می باشند :

 امکان تنظیم خودکار ترموستات هاي مختلف سیستم گرمایشی در فصول مختلف سال وجود ندارد .  – 1

در سامانه هاي کنترل فعلی ، تنظیم ترموستات هاي مختلف سامانه نظیر ترموستات مشعل دیگ ، پمپ آبگـرد اصـلی ، پمـپ آبگـرد آب گـرم 
مربوطه صورت گیرد . لذا متصدي تاسیسات گرمایش مرکزي مـی بایسـت بـر حسـب  بهداشتی و . . . می بایست بصورت دستی و توسط متصدي

شرایط فصلی ، تعداد ساکنین و دیگر متغیر هاي مربوطه ، در هر مقطع زمانی اقدام به انجام تنظیمات مشخصی بر روي ترموسـتات هـاي مختلـف 
داشـته و تـأثیر مسـتقیم در رانـدمان و میـزان مصـرف انـرژي سـامانۀ سامانۀ گرمایشی نماید . این تنظیمات بستگی کامل به تجربۀ متصدي امـر 

 گرمایشی و همچنین رضایت مندي ساکنین خواهد داشت .  

 دقت و طول عمر ترموستات هاي متداول فعلی کم می باشد .  – 2

بیمـتال و یا جیـوه اي مـی باشـد . در انـواع  ترموستات هاي متداول فعلی از انواع الکترومکانیکال می باشند . ساختار ترموستات هاي فعلی از نوع
) دو نوار فلزي از جنس هاي متفاوت و با ضرایب انبساط طولی مختلف استفاده شده است که در دو انتها به یکدیگر متصل شـده  Bimetalبیمتال ( 

یابد که این امر موجـب انحنـا برداشـتن ایـن زوج نـوار  اند . با تغییر دما ، میزان طـول هر یک از دو نوار به میزان متفاوتی افزایش و یا کاهش می
 فلزي خواهد شد . این تغییر فُرم مکانیکی براي قطع و وصل یک سوئیچ الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد . 

یــکی مــورد استفــاده در انواع جیوه اي ، یک کپسول کوچک فلزي که با جیوه پر شده است ، جهـت تبـدیل تغییـرات دمـائی به تغییــرات مکان
ه قرار می گیرد . کاهش و یا افزایش دما ، موجب انقباض و یا انبساط جیوة داخل کپسول می شود . این کپسول از طریق یـک لولـه فلـزي مـوئین بـ

شـده و سـوئیچ  محفظۀ فلزي دیگري که قابلیت ارتجاعی دارد متصل است . تغییر حجم جیوه موجب منقبض و یا منبسط شدن این محفظۀ ارتعاجی
 الکتریکی متصل به آن را قطع و یا وصل می نماید . 

 در هر حال این ترموستات هاي الکترومکانیکال داراي نقاط ضعفی به شرح زیر می باشند : 

قطع و وصـل الف ) دقت اندازه گیري دما توسط آنها کم می باشد . این عدم دقت از دو امر نشأت می گیرد . اول اینکه دماي مورد نظر جهت 
تجهیزات الکتریکی متصل به ترموستات ، توسط یک دستگیره دورانی مدرج قابل تنظیم است . بدلیل کم بودن دقت ریز نمائی این صـفحۀ مـدرج ، 

 ی سازد . دقت ترموستات نیز پائین می باشد . دوم اینکه نحوه عملکرد و مکانیزم این ترموستات ها ذاتا امکان حصول دقت هاي باال را فراهم نم

ت ب ) ترموستات هاي الکترومکاینکال داراي بازة هیسترزیس غیر قابل تغییر و تنظیم می باشند . براي مثال اگر دماي قطع و یا وصـل ترموسـتا
وطـه را درجه سانتیگراد تنظیم شده باشد ، با رسیدن دما به این دماي مشخص شده ، ترموستات عمل نموده و تجهیزات الکتریکـی مرب 60بر روي 

درجه سانتیگراد زیر نقطۀ تنظیم شده ، ترموسـتات تغییـر وضـعیت خواهـد  5بر حسب مورد قطع و یا وصل می نماید . با کاهش دما به میزان مثالً 
ت هـاي داد . این میزان اختالف دماي الزم جهت تغییر وضعیت ترموستات ، بازة هیسترزیس نامیده می شود . این بازة هیسترزیس براي ترمومسـتا

جـود مختلف متفاوت بوده و ضمنا قابل تنظیم نیز نمی باشد . لذا امکان تنظیم دقیق شرایط قطع و وصل تجهیزات متصل به اینگونه ترموستات هـا و
 ندارد . 

) مکـانیکی ،  Creep) و خـزش (  Fatigueج ) قطعات مکانیکی ترموستات هاي متداول به مرور زمان و بر اثر شرایط محیطی ، پدیدة خستگی ( 
امـر دچار فرسایش و استهالك می گردند . در نتیجه کالیبراسیون آنها بر هم خورده و دقت هاي خود را به مرور زمان از دست خواهند داد . ایـن 

مـورد موجب عدم کارکرد صحیح و کاهش راندمان سامانۀ گرمایشی خواهد شد .  براي مثال کاربر طبق شرایط متداول سال هاي گذشـته دمـاي 
درجۀ سانتیگراد تنظیم نموده است . لیکن به دلیل تغییر نقطۀ کار ترموستات مذکور ، بجاي دماي تنظیم شـده  60نظر براي مشعل دیگ را بر روي 

 درجه سانتیگراد اقدام به قطع و وصل مشعل دیگ می نماید .  50در دماي دیگري مثالً 
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 قد قابلیت کالیبراسیون بوده و در صورت مستهلک و خراب شدن می بایست الزاماً تعویض گردند .  د ) ترموستات هاي الکترومکانیکال فا

ه )  در صورت خرابی و یا مستهلک شدن ترموستات هاي الکترومکانیکالِ متداول فعلی ، کاربر می بایست هزینـه زیـادي را جهـت تعـویض آنهـا 
 پرداخت نماید .

 موستات هاي قسمت هاي مختلف سامانۀ گرمایشی وجود ندارد .امکان ایجاد هماهنگی بین تر - 3

سامانه هاي کنترل متداول فعلی ، از تعدادي ترموستات هاي مستقل در قسمت هاي مختلف تاسیسات گرمایش مرکزي استفاده می نمایند . از  
از قسمت هاي مختلف ولی مرتبط با یکدیگر می باشـد ، آنجائیکه سامانۀ گرمایشی مرکزي از نظر ساختار مکانیکی و تاسیساتی یک مجموعه متشکل 

د . لذا باالترین راندمان آن در صورتی حاصل خواهد شد تا هماهنگی و ارتباط هاي الزم بین قسمت هاي مختلف سامانۀ کنترل نیز فراهم شده باشـ
 در حال حاضر امکان حصول چنین امري وجود ندارد .  

 نرژي اعم انرژي حرارتی و الکتریکی فراهم نمی باشد .امکان کنترل و مدیریت مصرف ا - 4

تریکی در سامانه هاي گرمایشی فعلی که از کنترل نیمه خودکار و غیر هوشمند استفاده می نمایند ، مقادیر زیادي انرژي اعم از حرارتی و یا الک 
اي مختلف سـامانۀ گرمایشـی در فصـول چهارگانـه سـال ، به هدر می رود . این امر به دلیل عدم امکان کنترل هوشمند و مدیریت شدة قسمت ه

روزهاي مختلف هفته و ساعات متفاوت شبانه روز می باشد . همچنین اقلیم هاي مختلف آب و هوائی شرایط کنترل و مـدیریت متفـاوتی را جهـت 
 ندارد .  حصول بهترین راندمان طلب می نماید که در سامانه هاي کنترل فعلی امکان دسترسی به آنها وجود

در برخی از ساختمان هـا با کاهش دماهاي تنظیم شده بر روي ترموستات هاي سامانۀ گرمایشی ، تا حدي سعی در کاهش و مدیریت مصـرف 
انرژي می گردد ، لیکن به دلیل اینکه این عمل بصورت دستی و بدون در نظر گرفتن میزان مصرف در سـاعات مختلـف شـبانه روز ، ایـام هفتـه و 

 پارامتر هاي موثر دیگر صورت می گیرد ، در اکثر مواقع نتیجۀ حاصله موجب کاهش آسایش نسبی ساکنین و عدم رضایت ایشان می گردد .  دیگر
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 سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژي تأسیسات گرمایش مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) چیست و چگونه کار می کند ؟

کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژي تأسیسات گرمایش مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) از یـک ریزپردازنـده جهـت کنتـرل عملکـرد  سامانۀ
سامانه گرمایش بهره گیري می نماید . این سامانۀ کنترل هوشمند صـرفاً هـدایت ، کنتـرل و مـدیریت تجهیـزات مرکـزي تأسیسـات گرمایشـی ( 

د . لذا تجهیزات جانبی نظیر رادیاتورهاي گرمایش هواي ساختمان و . . . که خارج از محیط تأسیسات مرکزي بوده و در موتورخانه ) را بر عهده دار
دیگر قسمت هاي مختلف ساختمان نصب شده اند می بایست توسط تجهیزات کنترلی موضعی ، نظیر شیرهاي ترموستاتیک و . . . مدیریت و کنترل 

 گردند . 

وعه اي از سنسورهاي دماي دیجیتال ، دماي آبِ در حالِ گردش در قسمت هاي مختلف سامانۀ گرمایشی و همچنین دماي در این سامانه مجم
هواي محیط خارج از ساختمان ( هواي آزاد ) را اندازه گیري می نمایند . از طرف دیگـر کـاربر صـرفاً دمـاي آب گـرم بهداشـتی و دمـاي آب داغ 

سامانۀ کنترل تنظیم می نماید . سامانۀ کنترل مجهز به یک ساعت و تقویم شمسی جهت برنامه ریزي زمـانی کنتـرل رادیاتورهاي شوفاژ را بر روي 
ت خودکار سامانۀ گرمایشی ، انجام عملیات سرویس و نگهداري ، مدیریت مصرف انرژي و . . . می باشـد . ریزپردازنـده بـا بهـره گیـري از اطالعـا

یمات شرایط مورد درخواست کاربر و تاریخ و زمان فعلی ، و برنامۀ زمانی تعریف شده توسـط کـاربر ، اقـدام بـه دریافتی از سنسورهاي دما ، تنظ
کنترل هوشند سامانۀ گرمایشی نموده تا ضمن فراهم ساختن بهترین شرایط محیطی و آسایش و آرامش کاربر ، میزان مصـرف انـرژيِ حرارتـی و 

 الکتریکی را به حداقل رساند . 

ترتیب در سامانۀ کنترل هوشمند مورد بحث ، ترموستات هاي الکترومکانیکال متداول و قدیمی حذف شده و جاي خـود را بـه رلـه هـاي بدین 
قدرتی خواهند داد که تحت کنترل ریزپردازنده ، طبق برنامه ریزي انجام شده ، و با توجه به فیـدبک هـاي بدسـت آمـده از سنسـورهاي دمـاي 

 عت و تقویم جاري عمل می نمایند . دیجیتال و بر حسب سا

 

سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژي تأسیسات گرمایش مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) از روش هاي زیر جهـت بـر طـرف نمـودن 
 نواقص و کاستی هائی سامانه هاي قبلی بهره گیري می نماید : 

 گرمایشی در فصول مختلف سال .  تنظیم خودکار دماي آب داغ در قسمت هاي مختلف سیستم – 1

سامانۀ کنترل هوشمند ، دماي آب داغ در حال گردش در قمست هاي مختلف شامل دیگ ، مسیر برگشـت آب رادیاتورهـاي شـوفاژ ، مسـیر 
ي دیجیتـال و خروجی آب گرم بهداشتی از مبدل حرارتی مربوطه ، مسیر آب برگشتی از پمپ آبگرد آب بهداشتی و . . . را توسط سنسورهاي دمـا

مشابه که با دقت بسیار باال اندازه گیري می نماید . ضمناً دماي هواي خارج از ساختمان ( دماي هواي آزاد ) نیز توسط یک سنسور دمـاي دیجیتـال 
، دماي آبگـرم در محیطِ خارج ، در سایه و بدور از بارش هاي فصلی نصب شده است ، اندازه گیري می شود . متصدي تأسیسات گرمایش مرکزي 

 بهداشتی و دماي آب داغ شوفاژ را براي شرایط مناسب در فصول معتدل سال بر روي سامانۀ کنترل هوشمند تنظیم می نماید . سامانۀ کنتـرل بـر
حسب دماي هواي محیط خارج ، تقویم و ساعت جاري بصورت خودکار طبق برنامـه ریـزي انجـام شـده بـر روي ریزپردازنـده اقـدام بـه کنتـرل 
تجهیزات گرمایش مرکزي شامل مشعل دیگ و پمپ هاي آبگرد می نماید . بدین ترتیب شرایط کنترلی تأسیسات گرمایش مرکزي دائماً بصـورت 

و هوشمند درآمده و از اینـرو بهتـرین شـرایط کنتـرلی در هـر زمان با توجه به فیدبک هـاي بدسـت آمـده از سنسـورهاي  On-lineلحظه اي ، 
یزپردازنده اعمال خواهد شد . لذا شرایط کارکرد تأسیسات مرکزي وابسته به دقت ، تجربه و مهارت متصدي مربوطه نداشـته و بـر دما ، توسط ر

حسب شرایط فصلی ، تعداد ساکنین و دیگر متغیر هاي مربوطه ، در هر مقطع زمانی بصورت خودکار انجام شـده و در نتیجـه رانـدمان تأسیسـات 
 مندي ساکنین افزایش ، و میزان مصرف انرژي کاهش خواهد یافت .   حرارت مرکزي و رضایت

 حذف کلیه ترموستات هاي الکترومکانیکی متداول .  – 2

در سامانۀ کنترل هوشمند کلیۀ ترموستات هاي الکترومکانیکی متداول حذف شده و سنسورهاي دماي دیجیتال و رلـه هـاي قـدرتی کـه تحـت 
 جایگزین آنها خواهند شد .  کنترل ریزپردازنده می باشند ،
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 بدین ترتیب سامانۀ کنترل هوشمند مزایاي زیر را حاصل خواهدنمود :  

بوده که بصورت دیجیتال نیز نمایش داده شـده و در اختیـار کـاربر   C˚0.1 -/+الف ) دقت اندازه گیري دما توسط سنسورهاي دیجیتال معادل
 قرارداده می شود . 

یس جهت کنترل دماي هر یک از تجهیزات جانبی تحت کنترل سامانۀ هوشمند ، نظیر مشعل دیگ و پمپ هاي آبگرد کـامالً در ب ) بازة هیسترز
نـرم  اختیار کاربر بوده و قابل تغییر و تنظیم می باشد . براي مثال کاربر قادر است محدودة مجاز و دلخواه دماي آب گـرم بهداشـتی را از طریـق

درجۀ سانتیگراد ) تنظـیم نمایـد .  2درجه سانتیگراد (بازة هیسترزیس معادل  58درجه سانتیگراد و حداقل  60هوشمند ، حداکثر افزار کنترل سامانۀ 
 بدین ترتیب امکان تنظیم دقیق شرایط دلخواه براي کاربر به آسانی فراهم خواهد بود . 

ر طول زمان تغییر نخواهد نمود . این امر موجب کارکرد صـحیح سـامانۀ ج ) به دلیل دیجیتال بودن سنسورهاي اندازه گیري دما ، دقت آنها د
 گرمایشی در دراز مدت گردیده و بازده آن را افزایش خواهد داد .

 . د ) سامانۀ کنترل هوشمند مجهز به امکان کالیبراسیون نرم افزاري براي هر یک از سنسورهاي دما و بصورت کامال مجزا از یکدیگر می باشد 

هزینۀ سرویس و نگهداري سامانه کنترل هوشمند به دلیل استفاده از سنسورهاي دماي دیجیتال و رله هاي قدرت مخصوص ، بسیار کمتـر ه )  
از سامانه هاي متداول فعلی می باشد . هر یک از رله هاي قدرت بر روي یک سوکت مخصوص نصب شـده اسـت ، لـذا تعـویض آنهـا در صـورت 

 ل زمان ممکن و با کمترین هزینه میسر می باشد . استهالك و خرابی در حداق

 .امکان کنترل هماهنگ قسمت هاي مختلف سامانۀ گرمایشی  - 3

در سامانه کنترل هوشمند ، وظیفۀ کنترل کلیه قسمت هاي تأسیسات گرمایش مرکزي بر عهده ریزپردازنده مـی باشـد . دمـاي آب در حـال 
ین دماي هواي محیط خارج ، وضعیت روشن و خاموش بودن مشعل شوفاژ و هر یک از پمپ هاي جریان در تمامی مسیر هاي گردش آب و همچن

آبگرد ، بصورت لحظه اي در اختیار و تحت کنترل ریزپردازنده می باشـد . از اینـرو در ایـن سـامانۀ کنتـرل امکـان هماهنـگ سـازي کلـی فرآینـد 
 رف انرژي وجود دارد . گرمایش جهت حصول باالترین بازدهی و به حداقل رسانیدن مص

 کنترل و مدیریت مصرف انرژي اعم انرژي حرارتی و الکتریکی . - 4

سامانۀ کنترل هوشمند با دارا بودن یک ساعت و تقویم داخلی می تواند بر اساس تاریخ و ساعت فعلی ، مصرف انرژي اعم از انرژي حرارتـی و 
وشمند با توجه به شرایط مطلوب و مورد درخواست کاربر ( شامل دماي آب گـرم بهداشـتی الکتریکی را کنترل و مدیریت نماید . سامانۀ کنترل ه

یـق و دماي آب داغ شوفاژ ) و با توجه به دماي محیط خارج ، اقدام به کنتـرل خـودکار شـرایط کاري سامانۀ گــرمایش مـی نمــاید تـا از ایـن طر
مانۀ گرمایشی گردد . کاربر می بایست دماي آب گـرم بهداشـتی و دمـاي آب داغ مصرف انرژي را مدیریت نموده و موجب افزایش راندمان سا

درجـه سـانتیگراد مـی باشـد ) بـراي  25الـی  20شوفاژ مورد درخواست خود را براي فصول معتدل سال ( زمانی که دماي هواي محیط خارج بین 
 سامانۀ کنترل هوشمند تعریف نماید . 

ایش هواي داخل ساختمان وجود ندارد ، سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار پمپ آبگرد شـوفاژ را از در فصول گرم سال که نیازي به گرم
 کار می اندازد . همچنین دماي آب گرم بهداشتی را بصورت خودکار کاهش خواهد داد . 

هـاي شـوفاژ را کنتـرل و تنظـیم مـی سامانۀ کنترل هوشمند در فصول سرد سال با توجه به دماي هواي محیط خارج ، دمـاي آب داغ رادیاتور
ین نماید . به نحوي که در روزهاي سردتر ، دماي رادیاتورهاي شوفاژ باالتر رفته تا گرماي الزم براي محیط داخل سـاختمان بـه نحـو مطلـوب تـام

تورهـاي شـوفاژ بهتـرین شـرایط گردد . همچنین با تغییر دماي محیط خارج طی روز و شب ، سامانۀ کنترل هوشمند با تنظیم دمـاي آب داغ رادیا
گرمایشی را براي ساکنین فراهم ساخته و مصرف انرژي را مدیریت خواهد نمود . همچنین دماي آب گرم بهداشتی بصـورت خودکـار بـر حسـب 

 دماي محیط خارج قابل تنظیم خواهد داد .
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  برنامۀ زمانبندي شده عملکرد سامانۀ گرمایشی . - 5

مند قادر است با توجه به یک برنامۀ زمانبندي مشخص که توسط کاربر تعریف می گردد ، تنظیمات سامانۀ گرمایشی را در سامانۀ کنترل هوش
 مواعد و زمان هاي مشخص بگونه تغییر دهد تا مصرف انرژي به بهترین وجه ممکن مدیریت گردد . این برنامۀ زمانبندي شـده بر اسـاس تقـویم

شمند عمل می کند . در تقویم مذکور روزهاي کاري ، روزهاي تعطیالت آخـر هفتـه ، تعطـیالت رسـمی سـال شمسـی ( و سـاعت سامانۀ کنترل هو
ی نظیر تعطیالت نوروزي و . . . ) بصورت خودکار تعریف شده و تعطیالت رسمی قمري ، میالدي و . . . نیز بصورت دستی و موردي قابل تعریـف مـ

جه به محل استفاده سامانۀ سرمایشی ( خانگی ، اداري ، کارگاهی و . . . ) توسـط کـاربر قابـل تنظـیم و تعریـف مـی باشد . این برنامۀ زمانبندي با تو
روز کاري ( شنبه تا چهارشنبه ) و دو روز تعطیل ( پنج شنبه و جمعه ) تفکیک و هر شـبانه روز  5باشد . سامانۀ کنترل هوشمند قادر است هفته را به 

زمانی مختلف تقسیم نموده و در هر یک از این بازه هاي زمانی بر حسب روز هاي کاري و یا تعطیل ، مطابق بـا شـرایط مـورد  بازة 8را به حداکثر 
درخواست کاربر اقدام به تنظیم و کنترل سامانه گرمایش مرکزي نماید . تعطیالت رسمی نیز همانند روزهاي تعطیل آخر هفته محسـوب خواهنـد 

مه هر بازة زمانی به همراه دماي آب گرم بهداشتی و دماي آب داغ شوفاژ و حداکثر تعـداد نفـرات حاضـر در سـاختمان شد . ساعات شروع و خات
 در هر بازة زمانی توسط کاربر قابل تعریف می باشد . 

  خاموش نمودن خودکار پمپ آبگرد آب گرم بهداشتی . - 6

ساعات تعطیلی ساختمان هاي اداري ، تولیـدي و کارگـاهی ، گـردش آب گـرم طی ساعات خواب و استراحت ساکنین ساختمان هاي مسکونی و 
بهداشتی جهت آماده بودن آب گرم در شیر هاي مصرف ، هیچگونه توجیه و کارآئی نداشته و صرفاً موجب اتالف انرژي مـی گـردد . لـذا سـامانۀ 

یف می باشد ، اقدام به خاموش نمودن کامـل پمـپ آبگـرد آب گـرم کنترل هوشـمند قـادر است در این ساعـات که در بـرنامۀ کنتـرل قابـل تعر
 بهداشتی نماید . 

  زمانبندي و اعالم مواعد سرویس هاي مختلف سامانۀ گرمایشی . – 7

 با توجه به اینکه سامانۀ کنترل هوشمند داراي یک ساعت و تقویم داخلـی مـی باشـد ، مـی تـوان از آن بـراي زمانبنـدي و اعـالم مواعـد انجـام
اردیبهشـت ) ، سـامانۀ کنتـرل هوشـمند  15سرویس هاي دوره اي مختلفِ سامانۀ گرمایشی استفاده نمود . براي مثال با آغـاز فصـل گرمـا ( مـثال 

بصورت خودکار با فعال ساختن آالرم هاي صوتی و نوري کاربر را جهت بستن شیر هـاي رفـت و برگشـت آب داغ شـوفاژ طبقـات مختلـف آگـاه 
آبان ) سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکـار بـا فعـال سـاختن آالرم هـاي  15با پایان یافتن فصل گرما و آغاز فصل سرما ، ( مثال خواهد ساخت . 

صوتی و نوري فرارسیدن زمان سرویس پمپ آبگرد آب داغ شوفاژ و باز نمودن شیر هاي رفت و برگشت مربوطه را به کـاربر گوشـزد خواهـد 
ه نیز ، کاربر جهت سرویس هاي ماهیانه شامل روغنکـاري یاتاقـان هـا ، بازدیـد و کنتـرل وضـعیت قسـمت هـاي مختلـف نمود . در مواعد یک ماه

تأسیسات گرمایش مرکزي و . . . توسط آالرم هاي صوتی و نوري آگاه خواهد شد . مواعد و زمانبندي هاي مورد نظر جهت انجام سـرویس هـاي 
اري و فعال سازي سامانۀ گرمایشی شوفاژ و . . . در قسمت تنظیمـات برنامـۀ نـرم افـزاري سـامانۀ کنتـرل دوره اي سامانۀ گرمایشی ، دوره هاي ک

 تعریف شده و قابل تغییر می باشد .

 اعالم خطر در صورت نشت گاز و وجود دود در محیط تأسیسات گرمایش مرکزي .  – 8

د می باشد . در صورت نشـت و وجـود گـاز شـهري و یـا دود در محـیط سامـانۀ کنتـرل هوشمند مجهـز به یک سنسـور حسـاس به گاز و دو
تأسیسات گرمایش مرکزي ، این سنسور آنها را آشکار ساخته و سامانۀ کنترل هوشمند توسط آالرم هاي صوتی و نوري کاربر و سـاکنین سـاختمان 

ی از گـاز و یـا دود را نیـز آشـکار نمایـد . میـزان حساسـیت را آگاه خواهد ساخت . این سنسور بسیار حساس بوده و قادر است مقادیر بسیار جزئـ
 سنسور مذکور در قسمت تنظیمات برنامۀ نـرم افـزاري سـامانۀ کنتـرل تعـریف شـده و قابل تغییر می باشد .
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 اتوماسیون تجهیزات تأسیسات گرمایش مرکزي .  – 9

رزرو دیجیتال ، چند ورودي رزرو آنالوگ و چند رلۀ رزرو خروجی می باشـد . ایـن سامـانۀ کنتـرل هوشمند مجهـز به چند ورودي و خروجی 
ورودي و خروجی هاي رزرو ضمن اینکه امکان تطابق سامانۀ کنترل هوشمند را با کلیـه تأسیســات گرمــایش مــرکزي فراهــم مـی سـازند ، در 

انه نیز مورد استفاده قرار گیرند . براي مثال می توان شـیر هـاي دسـتی صورت لزوم و نیاز می توانند جهت اتوماسیون بخشی از تجهیزات موتورخ
ا با مسیر هاي رفت و برگشت آب داغ رادیاتور هاي شوفاژ را با انواع برقی تعویض نمود . در این صورت سامانۀ کنترل هوشمند قادر خواهد بود ت

 15دکار باز و یـا بسـته نمایـد . بـراي مثـال بـا آغـاز فصـل گرمـا ( مـثال ص شده ، شیر هاي مذکور را بصورت خوـتوجه به برنامه زمانبندي مشخ
اردیبهشت ) ، سامانۀ کنترل هوشمند بصورت خودکار می تواند بصورت خودکار شیر هاي رفت و برگشت آب داغ شوفاژ طبقات مختلـف را بسـته 

ز نماید . کاربرد هـر یـک از ایـن ورودي و خروجـی هـاي رزرو ، مواعـد و آبان ) آنها را با 15و با پایان یافتن فصل گرما و آغاز فصل سرما ، ( مثال 
 زمانبندي هاي مربوطه و . . . در قسمت تنظیمات برنامـۀ نـرم افـزاري سامـانۀ کنتـرل تعـریف شده و قابل تغییر می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شرکت تحقیقات و توسعه صنعتی زانیج

 108410شماره ثبت                                      دبا مسئولیت محدو

                     از وزارت صنایع 813192دارندة پروانۀ تحقیقات صنعتی به شماره 

 

     

صنعتی زانیج             سعه  ت و تو ت تحقیقا  شرک
 2واحد  - 16شماره  –غربی  188نبش خیابان  – 121خیابان  –تهران پارس  –تهران  دفتر مرکزي :

    0912  171  4611 مراه :ه         021 - 7729  9230 فکس :        021 - 7729  9228 ~ 30 :تلفن  

  1809ة شمار –بلوار کوثر  –سایت فناوران  –شهرك صنعتی خاوران  –جاده خاوران  –تهران  کارخانه :
    0912  722  3400 مراه :ه         021 - 3328  1403 فکس :         021 - 3328  1401 ~ 3 :تلفن  

  16765 – 3174 صندوق پستی شمارة :

ZANIDJ Industrial R&D Co. Ltd. 
Office: Suit No.2 – No.16 – Cross St. 121 & 188 W – Tehran Pars – Tehran 

Tel.: +98-21-7729 9228 ~ 30   Fax: +98-21-7729 9230   Mobile: +98-912 171 4611 
Factory: No.1809 – Kousar Boulevard – Khavaran Guild Town – Khavaran Road – Tehran 

Tel.: +98-21-3328 1401 ~ 3    Fax: +98-21-3328 1403    Mobile: +98-912 722 3400 
P.O Box 16765 – 3174  Tehran – Iran  

Web Site : www.zanidj.com           E-Mail : zanidj@gmail.com  ,  info@zanidj.com 

 

 

 

تا چه حد در کاهش مصرف گاز و هزینـه هـاي سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژي تأسیسات گرمایش مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) 

 ؟ موثر می باشد 

و این دستگاه یک سامانه کنترل تمام خودکار و مجهز به یک میکروکامپیوتر کوچک به همراه مجموعه اي از سنسورهاي دیجیتـال بسـیار دقیـق 
رله هاي فرمان صنعتی است که جایگزین ترموستات هاي الکترومکانیکی موجود در تاسیسات گرمایش مرکـزي بـا آب داغ ( شـوفاژ ) مـی گـردد . 
میکروکامپیوتر این سامانه داراي یک ساعت و تقویم شمسی داخلی است که روزهاي هفته ، کلیه تعطیالت رسمی و آخر هفتـه بـر روي آن برنامـه 

ه است . سامانه کنترل هوشمند هر هفته را طبق تقویم داخلی خود به روزهاي کاري و یا تعطیل تفکیک نموده و بر حسب اینکـه سـاختمان ریزي شد
محل نصب سامانه کنترل هوشمند مسکونی و یا اداري باشد ، تنظیمات خـاص و از پـیش مشـخص شـده اي را بـراي تنظـیم دمـاي آب داغ دیـگ ، 

 داشتی ، آب گرم بهداشتی گردشی و آب داغ رادیاتور شوفاژ ها اعمال می نماید .  مخزن آن دوجداره به

بازه زمانی مختلف تقیسم نموده و بر حسب اینکه سـاختمان  10همچنین سامانه کنترل هوشمند با کمک ساعت داخلی خود هر شبانه روز را به 
بازه زمانی تنظیمات خاص و از پیش مشخص شـده اي را بـراي تنظـیم دمـاي  محل نصب سامانه کنترل هوشمند مسکونی و یا اداري باشد ، در هر

   آب داغ دیگ ، مخزن آن دوجداره بهداشتی ، آب گرم بهداشتی گردشی و آب داغ شوفاژ ها اعمال می نماید . 

محیط خارج ( هـواي بـاز ) مـی  سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژي شوفاژخانه داراي یک سنسور دیجیتال براي اندازه گیري دماي هواي
ر باشد . این سنسور دماي هواي محیط خارج را بصورت پیوسته اندازه گیري می نماید و بر حسب دماي اندازه گیري شده ، بهترین تنظیمـات را بـ

لـف شـبانه روز ، دمـاي روي تجهیزات مختلف سامانه گرمایش با آب داغ منظور می نماید . بدین ترتیب در فصول مختلف سال و طی ساعات مخت
آب گرم بهداشتی و آب داغ شوفاژ ها بر حسب دماي هواي محیط خارج بگونه اي تنظیم خواهد شد تا ضمن حداکثر صرفه جوئی در مصرف گـاز ، 

 آسایش و آرامش کامل کلیه ساکنین ساختمان فراهم گردد .  

نه سازي مصرف انرژي از طریق کنترل هوشـمند و هدفمنـد دمـاي آب مهمترین وظیفه سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژي شوفاژ ، بهی
 قسمت هاي مختلف سامانه گرمایشی بر حسب دماي هواي محیط خارج و میزان مصرف انرژي در بازه هاي زمانی مختلف می باشد . 

می نمایند و جهت خروج از منـزل مهیـا  صبح از خواب بر می خیزند ، استحمام 6براي مثال در یک ساختمان مسکونی ، ساکنین از حدود ساعت 
که محصـلین و برخـی شـاغلین بـه منـزل بـاز مـی  14صبح شاغلین و محصلین ساختمان را ترك نموده و تا ساعت  9می گردند . تا حدود ساعت 

ان برگشته و نیازمند اسـتحمام ، کلیه ساکنین تدریجا به ساختم 20الی  16گردند ، ساختمان داراي کمترین تعداد ساکنین می باشد . از حدود ساعت 
صـبح  6الـی  24شب نیز ساکنین براي خواب شـبانگاهی آمـاده شـده و از سـاعت  24الی  22شستشو ، پخت و پز و . . . می باشند . از حدود ساعت 

 میزان مصرف آب گرم بهداشتی به حداقل خواهد رسید . 

متفاوت خواهد بود . در یک ساختمان اداري نیز روند مصـرف انـرژي کـامال متفـاوت در ایام تعطیل این روند براي یک ساختمان مسکونی کامال 
خـود  بوده و نیازمند برنامه ریزي متفاوتی خواهد بود . سامانه کنترل هوشمند با بهره گیري از یک میکروکامپیوتر کوچک و ساعت و تقویم داخلی

ن حصول آسایش و آرامش کلیه ساکنین ، میزان مصـرف انـرژي بـه حـداقل ممکـن ، میزان مصرف انرژي را به گونه اي مدیریت می نماید تا ضم
 کاهش یابد . 
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ل به منظور آشنائی با تاثیر این سامانه در صرفه جوئی مصرف گاز طبیعی و نقش آن در کاهش میزان هزینه گاز بها ، نظر جنابعـالی را بـه مثـا
 زیر جلب می نمائیم :

متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده باشـد . جـدول تعرفـه فـروش گـاز بـه ازاي  210حد مسکونی تک واحدي طی یک ماه فرض نمائید یک وا
 میانگین مصرف ماهانه هر واحد خانگی که بصورت پلکانی محاسبه می گردد ، به شرح زیر می باشد .

 ، به صورت زیر محاسبه خواهد شد : پله مصرف نموده است 5بنابراین در حالـت عادي هزینه گاز بهاي این مشترك که 

 ) = گاز بها x 15  ) + (1600 x 50  ) + (1200 x 50  ) + (900 x 50  ) + (700 x 45 2000ریال = (  234500 

صرفه جوئی ، میزان مصـرف گـاز مشـترك فـوق بـه  %15در صورت استفاده از سامانه کنترل هوشمند و مدیریت انرژي و با احتساب حداقل 
 پله ) کاهش پیدا خواهد نمود . لذا هزینه گاز بهاي همین مشترك طی مدت مذکور به شرح زیر محاسبه خواهد شد : 4ر مکعب ( مت 178

 ) = گاز بها x 33  ) + (1200 x 50  ) + (900 x 50  ) + (700 x 45 1600ریال = (  189300

ی باشد . البته با مصـرف تعداد پلـه هاي بیشتـر ( مشترکین پر مصرف ) کاهـش در هزینه گاز بهـاي مصرفی طی یک مـاه م %20این به معناي 
علی الخصوص در فصول سرد سال ، این صرفه جوئی بسیار بیشتر نمود پیدا نموده و نقش به سزائی در کاهش هزینه گاز بهـا خواهـد داشـت . در 

شبانه روز می توان دماي آب گرم بهداشتی و دماي محـیط داخلـی مورد ساختمان هاي اداري که در روزهاي تعطیل و ساعات غیر کاري در طول 
خواهد بود . در مـورد مثـال فـوق ایـن مقـدار  %40را توسط سامانه کنترل هوشمند به حداقل رسانید ، صرفه جوئی در مصرف گاز حداقل معادل 

ریـال  113700کـاهش معـادل  %50تیجه هزینه گاز بها بـا پله ) کاهش خواهد داد و در ن 3متر مکعب (  126صرفه جوئی ، میزان مصرف گاز را به 
 خواهد بود .  
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 :سامانۀ کنترل هوشمند و مدیریت مصرف انرژي تأسیسات گرمایش مرکزي با آب داغ ( شوفاژ ) مزایاي و امکانات 

 

 پمپ ها و مشعل شوفاژ . کاهش هزینه برق مصرفی از طریق مدیریت مصرف انرژي و کاهش زمان کارکرد  – 1

 افزایش عمر تجهیزات سامانه گرمایشی و در نتیجه کاهش هزینه هاي سرویس و نگهداري . – 2

 کاهش تالف انرژي گرمایشی از طریق مدیریت انرژي در بازه هاي زمانی مختلف .  – 3

 در سامانه گرمایشی و سرد شدن آب .ساعت ، بدون نیاز به قطع نمودن آب و اختالل  2نصب آسان و سریع در کمتر از  – 4

 مجهز به سنسور آشکار ساز گاز طبیعی ، مواد اشتعال زا نظیر الکل ، بنزین ، تینر ، دود و . . . و اعـالم خطـر صـوتی بصـورت آالرم صـوتی ( – 5
 آژیر ) و غیر فعال نمودن عملکرد سیستم تا رفع خطر و بررسی وضعیت توسط کاربر . 

ت آالرم صوتی در صورت افزایش دماي آب قسمت مختلف سامانه به بیش از حدود مجاز تعریف شده و غیر فعال نمودن اعالم خطا بصور -6
 عملکرد سیستم تا رفع خطر و بررسی وضعیت توسط کاربر . 

ستم تـا رفـع خطـر و اعالم خطا بصورت آالرم صوتی در صورت خرابی و یا قطعی هر یک از سنسورهاي دما و غیر فعال نمودن عملکرد سی – 7
 بررسی وضعیت توسط کاربر .

 ساعت .  6مجهز به باطري پشتیبان براي حفظ تقویم و ساعت و تنظیمات سامانه در صورت قطع برق تا  – 8

 مجهز به برنامه ریزي زمانی براي انجام سرویس هاي دوره اي و اعالم مواعد مشخص شده بصورت آالرم صوتی .   – 9

مه ریزي زمانی براي باز و بسته نمودن شیر هاي رفت و برگشت ، پمپ آبگرد شـوفاژ و . . . بصـورت خودکـار و دسـتی از مجهز به برنا – 10
 طریق اعالم مواعد مشخص شده بصورت آالرم صوتی .  

 . . . رله فرمان رزرو جهت کنترل تجهیزات جانبی نظیر پمپ آب تقویت فشار ، شیر هاي کنترل هاي برقی و  3مجهز به  – 11

 ) . Mimicمجهز به تابلوي نمایش وضعیت جاري سامانه بصورت شماتیک (  – 12

 مجهز به صفحه کلید عددي ، به همراه کلید هاي عملکردي مجزا جهت سهولت کاربري سامانه .  – 13

 .  LCDنمایش کلیه اطالعات سامانه بر روي صفحه نمایش  – 14

) جهت مونتورینگ کامل وضـعیت سـامانه گرمایشـی و ذخیـره سـازي اطالعـات (  RS232 Serial Portمجهز به درگاه ارتباطی سریال (  – 15
Data Logging  شامل دماي آب قسمت هاي مختلف ، وضعیت روشن و خاموش بودن پمپ ها ، مشعل دیـگ ، دماهـاي پـیش تنظـیم ، وضـعیت (

 آالرم و . . . . 

 ) .  RS232 Serial Portو با کمک کابل سریال  (  PCبرنامه ریزي دستگاه از طریق کامپیوتر  – 16

 ) جهت برنامه ریزي ، مونتورینگ و ذخیره سازي اطالعات .  RS232 Serial Portبه همراه کابل ارتباطی سریال (  PCبرنامه کامپیوتري  – 17

 سال خدمات پس از فروش . 10داراي یکسال گارانتی و  – 18
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 سامانه کنترل هوشمند اپراتوري و تنظیمات
 

 عملکرد کلید هاي فانکشن در صفحۀ اصلی : 
 

F1  ( بار اول ) : نمایش دماي سنسور هاي مختلف )TEMPERATURES  (. 

F1  . ( بار دوم ) : بازگشت به صفحۀ اصلی 

 
T1  :. ( مسیر رفت ) دماي آب گرم بهداشتی 
T2  : ( مسیر برگشت ) دماي آب گرم رادیاتورهاي شوفاژ . 
T3  : . ( مسیر برگشت ) دماي آب گرم بهداشتی سیرکوله 
T4  : . ( مسیر رفت ) دماي آب دیگ 
T5  :. دماي هواي محیط بیرون  

 

F2 ( بار اول ) : نمایش دماي پیش تنظیم اولیه قسمت هاي مختلف تأسیسات شوفاژخانه   )SET POINTS I . ( 

F2 هاي مختلف تأسیسات شوفاژخانه بر اساس دماي هواي خارج  ( بار دوم ) : نمایش دماي پیش تنظیم قسمت )SET POINTS C  ( . 

F2 . ( بار سوم ) : بازگشت به صفحۀ اصلی 

 
P1  : منبع دو جداره آب گرم بهداشتی ( پیش تنظیم پمپ آبگرد دماي. ( 
P2  : گرم رادیاتورهاي شوفاژ .  گرد آبآبپیش تنظیم پمپ دماي 
P3  : آب گرم بهداشتی سیرکوله . مپ آبگرد پیش تنظیم پدماي 
BR  : آب دیگ . پیش تنظیم دماي 

 
 دماي پیش تنظیم بر اساس دماي هواي محیط خارج طبق رابطۀ زیر توسط سامانه کنترل هوشمند محاسبه و اعمال می گردد : تذکر :

 دماي پیش تنظیم اولیه = دماي پیش تنظیم بر اساس دماي محیط خارج -)) دماي محیط خارج ) -د هواي خارج ( دماي استاندارمقدار آفست دماي هواي خارج + ( مقیاس اعمال دماي هواي خارج * ( 

Set Point C = Set Point I – ((( T5 – AMB.STD ) * AMB.SCL ) + AMB.OFS ) 
 

F3  ) ( بار اول ) : نمایش وضعیت رله هاي مختلف سامانهRELAYS STATUS . ( 

F3 ازگشت به صفحۀ اصلی .( بار دوم ) : ب 

 
P1  : منبع دو جداره آب گرم بهداشتی ( وضعیت رلۀ پمپ آبگرد. ( 
P2  : گرم رادیاتورهاي شوفاژ .  گرد آبآبوضعیت رلۀ پمپ 
P3  : آب گرم بهداشتی سیرکوله . وضعیت رلۀ پمپ آبگرد 
BR  : دیگ . وضعیت رلۀ مشعل 
AL  : آژیر ( آالرم وضعیت رلۀ. ( 
R1  : 1رزرو شماره رلۀ وضعیت  . 
R2  : 2رزرو شماره وضعیت رلۀ  . 
R3  : 3رزرو شماره وضعیت رلۀ . 
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F4  ) ( بار اول ) : نمایش وضعیت تجهیزات جانبی سامانهSYSTEM STATUS . ( 

F4 . ( بار دوم ) : بازگشت به صفحۀ اصلی 

 
BT  : ولتاژ باطري پشتیبان. 
GS  : گاز ولتاژ خروجی سنسور . 
D6  : 6وضعیت خروجی / ورودي دیجیتال شماره  . 
D8  : 8وضعیت خروجی / ورودي دیجیتال شماره  . 
AC  : ولت شهر  220برق ورودي وضعیت. 
CH  : شارژر باطري پشتیبان وضعیت  . 

 

 

F5  . وارد شدن به منوي تنظیمات سامانه و خارج شدن از آن : 

 

 

F6 عطیل و برعکس .: تغییر وضعیت روز کاري به ت 
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 : منوي تنظیمات 
می توان  و یا  سامانۀ کنترل هوشمند وارد صفحه تنظیمات سامانه خواهید شد . در این صفحه با فشردن سوئیچ هاي در صفحۀ اصلی  F5با فشردن سوئیچ 

نمودار صفحات بعد نشاندهنده زیر شاخه هاي منوي تنظیمات و رد هر یک از زیر منوها خواهید شد . وا ENTERآیتم مورد نظر را انتخاب نمود . با فشردن سوئیچ 
 مقادیر مجاز هر یک از آیتم ها می باشد . 

آیتم  یا و  براي تغییـر مقادیـر آیتـم هاي عددي یک قسمتی نظیر دماهاي پیش تنظیم ، ولتاژ سنسور گاز و . . . ، ابتدا با فشردن سوئیچ هاي  - 1
 ، مقدار پارامتر مذکور را افزایش و یا کاهش دهید . و یا مورد نظر را انتخاب نمائید . سپس با فشردن سوئیچ هاي 

 ردن سوئیچبراي تغییـر مقادیـر آیتـم هاي عددي دو قسمتی نظیر زمان هاي شروع بازه هاي زمانی ، تاریخ روزهاي تعطیل رسمی و . . . ، ابتدا با فش - 2
پارامتر مذکور را افزایش و عدد قسمت سمت راست ، مقدار  F4و یا  F2آیتم مورد نظر را انتخاب نمائید . سپس با فشردن سوئیچ هاي  و یا  هاي 

 ، مقدار عدد قسمت سمت چپ پارامتر مذکور را افزایش و یا کاهش دهید . F3و یا  F1همچنین با فشردن سوئیچ هاي یا کاهش دهید . 
را فشار دهید .  9تا  0شوید . براي انتخاب هر بازه زمانی سوئیچ هاي  Time Zonesاي تغییر پارامترهاي مختلف بازه هاي زمانی ابتدا وارد منوي  بر – 3

و براي تغییر  2د آیتم مورد نظر را انتخاب نمائید . براي تغییر مقادیر شروع هر بازه زمانی از روش مندرج در بن و یا  آنگاه با فشردن سوئیچ هاي 
 استفاده نمائید .  1در مقادیر پیش تنظیم دماها و وضعیت رله هاي رزرو از روش مندرج در بند 

 
 

 تذکر بسیار مهم : 
در تنظیم دماهاي پیش تنظیم در هر بازه زمانی توجه داشته باشید که دماهاي پیش تنظیم می بایست بر اساس دماي هواي استاندارد 

)AMB.STD  به عبارت دیگر تنظیم دماهاي پیش تنظیم می بایست طبق شرایط دمائی زمانی از سال که دماي هواي محیط ریف گردند . ) تع
 خارج برابر با دماي هواي استاندارد است ، تعریف گردند . 

 
اس اعمال دماي هواي محیط درجه سانتیگراد تعریف کرده باشیم ، میزان مقی 30را )   AMB.STD(براي مثال اگر دماي هواي استاندارد 

گرفته باشیم ، در صورتیکه دماي هواي در نظر ) را صفر   AMB.OFSو میزان آفست دماي هواي خارج ( 5/0) را برابر   AMB.SCLخارج (
ق با مقادیر تنظیم شده درجه سانتیگراد باشد ، سامانه کنترل هوشمند دماي پیش تنظیم براي کلیه بازه هاي زمانی را مطاب 30خارج دقیقاً برابر با 

درجه سانتیگراد کاهش یابد ، سامانه کنترل هوشمند دماي پیش تنظیم براي کلیه  8اعمال خواهد نمود . لیکن در صوتیکه دماي هواي خارج به 
 درجه سانتیگراد افزایش خواهد داد .  11بازه هاي زمانی را میزان 

 
درجه سانتیگراد در نظر گرفته باشیم ، با کاهش  80معادل  9آب گرم دیگ را در بازه زمانی  بنابراین اگر در مثال باال دماي پیش تنظیم براي

درجه سانتیگراد اعمال خواهد  91معادل  9درجه سانتگراد ، دماي پیش تنظیم آب گرم دیگ در بازه زمانی  8دماي هواي محیط خارج به حدود 
 شد . 
 

ازه هاي زمانی حتما می بایست با توجه به محدوده دماي هواي خارج طی فصول مختلف سال ، از اینرو براي تنظیم دماهاي پیش تنظیم در ب
) ، آفست دماي   AMB.SCL) ، مقیاس اعمال دماي هواي محیط خارج (  AMB.STDبهترین شرایط را براي انتخاب دماي هواي استاندارد (

  سبات ساده ریاضی بدست آورد .) و دماهاي پیش تنظیم ، طبق یک سري محا  AMB.OFSهواي خارج (
 

سمت هاي مختلف  د ، دماي آب ق سات شوفاژخانه مختل شده ، مصرف گاز افزایش یاب غیر این صورت امکان دارد کارکرد تاسی در 
شتر شود .   شوفاژخانه از حد مناسب کمتر یا بی
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MAIN MENU: 
   SYSTEM SETUP … 
      ENVIROMENT : OFFC , HOME  
      BATT_HI = 7.3 ~ 8.0 V 
      BATT_LO = 6.5 ~ 7.1 V 
      THURSDAY : WORKDAY , HOLIDAY 
      GAS_HI = 1.5 ~ 5.0 V 
      GAS_LO = 0.5 ~ 1.4 V 
      AMB.STD. = 15 ~ 35 ºC 
      AMB.OFS. = 0 ~ 5 ºC 
      AMB.SCL. = 0.5 ~ 2 
      TSP.HYS. = 1 ~ 5 ºC 
   TIME ZONES … 
      TIME ZONE 00 
         START TIME = HH:MM 
         P1 = 25 ~ 90 ºC 
         P2 = 25 ~ 90 ºC 
         P3 = 25 ~ 75 ºC 
         BR = 25 ~ 95 ºC 
         R1 = 0 , 1 
         R2 = 0 , 1 
         R3 = 0 , 1 
      … 
      … 
      … 
      TIME ZONE 09 
         START TIME = HH:MM 
         P1 = 25 ~ 90 ºC 
         P2 = 25 ~ 90 ºC  
         P3 = 25 ~ 75 ºC 
         BR = 25 ~ 95 ºC  
         R1 = 0 , 1  
         R2 = 0 , 1 
         R3 = 0 , 1  
 
   HOLIDAYS SET … 
      HOLIDAY 01 = MM/DD 
      … 
      … 
      … 
      HOLIDAY 20 = MM/DD 
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   SERVICE TIMES … 
      SP_SERVICE = MM/DD 
      SM_SERVICE = MM/DD 
      AT_SERVICE = MM/DD 
      WN_SERVICE = MM/DD 
      YR_SERVICE = MM/DD 
 
      YR_SERVICE = ON,OFF 
      SN_SERVICE = ON,OFF 
      MN_SERVICE = ON,OFF 
      WK_SERVICE = ON,OFF 
   DATE & TIME … 
      YEAR = 80~99 
      MONTH = 1~12 
      DAY = 1~31 
       
      HOUR = 0~23 
      MINUTE = 0~59 
      SECONDS = 0~59 
       
      DAY = SATURDAY ~ FRIDAY 
   RST. DEFALTS … 
    
   DATA LOGGER … 
    
   DNLOAD CONFIG … 
    
   UPLOAD CONFIG … 
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MAIN MENU: 

 
SYSTEM SETUP …  تنظیمات سامانه 

 
ENVIROMENT   ( اداري / مسکونی ) محل نصب سامانه کنترل هوشمند : 

BATT_HI  حداکثر ولتاژ باطري براي خاتمه شارژ : 
BATT_LO حداقل ولتاژ باطري براي شروع شارژ : 

THURSDAY  ( کاري / تعطیل ) وضعیت روز هاي پنج شنبه : 
GAS_HI  حد باالي ولتاژ سنسور گاز براي شروع اعالم خطر : 

GAS_LO حد پائین ولتاژ سنسور گاز براي خاتمه اعالم خطر : 
AMB.STD.  خارج: دماي استاندارد هواي محیط 
AMB.OFS.  خارج: آفست دماي هواي  
AMB.SCL.  مقیاس اعمال دماي هواي خارج : 
TSP.HYS. بازة هیسترزیس قطع و وصل رله ها بر اساس دماي پیش تنظیم : 

 … TIME ZONES تنظیمات بازه هاي زمانی
START TIME  زمان شروع بازه : 

P1  گرم بهداشتی در دماي هواي استاندارد: دماي پیش تنظیم آب 
P2 دماي پیش تنظیم آب گرم رادیاتورها در دماي هواي استاندارد : 
P3 دماي پیش تنظیم آب گرم بهداشتی سیرکوله در دماي هواي استاندارد : 

BR دماي پیش تنظیم آب گرم خروجی دیگ در دماي هواي استاندارد : 
R1  1: وضعیت رلۀ رزرو شماره 
R2 1ضعیت رلۀ رزرو شماره : و 
R3  1: وضعیت رلۀ رزرو شماره 

 … HOLIDAYS SET تنظیم تاریخ تعطیالت غیر شمسی
HOLIDAY nn   تاریخ تعطیلی رسمی غیر شمسی شماره :nn 

 … SERVICE TIMES تنظیم تاریخ اعالم مواعد سرویس
SP_SERVICE  تاریخ سرویس بهاره : 

SM_SERVICE تاریخ سرویس تابستانه : 
AT_SERVICE تاریخ سرویس پائیزه : 

WN_SERVICE تاریخ سرویس زمستانه : 
YR_SERVICE تاریخ سرویس سالیانه : 
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YR_SERVICE فعال / غیر فعال ساختن اعالم سرویس سالیانه : 
SN_SERVICE  فعال / غیر فعال ساختن اعالم سرویس فصلی : 

MN_SERVICE سرویس ماهیانه : فعال / غیر فعال ساختن اعالم 
WK_SERVICE  فعال / غیر فعال ساختن اعالم سرویس هفتگی : 

  … DATE & TIME تنظیم تاریخ و ساعت
YEAR  سال : 

MONTH  ماه : 
DAY روز : 

  
HOUR ساعت : 

MINUTE دقیقه : 
SECONDS ثانیه : 

       
DAY ایام هفته : 

 

مقادیر پیش فرضزیابی با  RST. DEFALTS … 

    

ذخیره شده بروي کامپیوتر اطالعاتي بارگذار  DATA LOGGER … 

    

تنظیمات از روي کامپیوتر بارگذاري   DNLOAD CONFIG … 

   

تنظیمات بر روي کامپیوتر بارگذاري   UPLOAD CONFIG … 

 

 
 

 021 – 7729 9230: فکس                                   021 – 7729 9228 – 9       دفتر فروش تهران و اعطاي نمایندگی :

 021 - 3328 1403فکس :                                  021 – 3328 1401 – 2    نصب ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش :

 0912 722 3400                                                       0912 171 4611       ساعته : 24مشاوره ، پشتیبانی و خدمات 
  

 از سراسر کشور نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش پذیرفته می شود .
 

 


